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Tỉnh Thừa Thiên - Huế là một tỉnh Bắc Trung bộ có một nền văn hóa sâu sắc ngàn năm từ xưa. 

Du lịch của Huế phát triển dựa trên nền tảng lịch sử. Vậy hiện nay các tỉnh thành khác đã phát 

triển du lịch nghỉ dưỡng. Vậy Huế sẽ là đi trước đón đầu hay mở ra một cơ hội mới.  

Các chủ đầu tư đã xác định từng bước cho mình. 

Vậy về phía các nhà đầu tư, họ có dám nắm bắt cơ hội của mình để mang về cho mình một tài 

sản giá trị trong tương lai.  

Để muốn biết đó là cơ hội hay chỉ là bong bóng bất động sản - các nhà đầu tư phải nghiền ngẫm 3 

lý do dưới đây để xác định đâu là thời cơ đầu tư tốt nhất. 

 

1. Du lịch Huế - như “Nàng công chúa đang dần tỉnh giấc” 

Tạo hóa ban tặng cho Cố đô Huế một địa hình độc đáo được ví như “Tinh hoa của cấu trúc địa 

hình tự nhiên”. Tổng thể toàn tỉnh có rất nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của lịch sử 

và hoàng tộc.  

 

Huế được chọn làm kinh đô bởi nơi “trời đất giao hòa” này đã làm say đắm và mê hoặc lòng 

người. 

Tiếp nối kiến trúc hoàng cung là nền văn hóa ẩm thực cung đình với gần 1.700 món. 
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Chưa dừng lại ở đó, Huế còn được mệnh danh là xứ sở của di sản với 5 di sản bao gồm vật thể 

và phi vật thể được UNESCO công nhận. 

Vẻ đẹp thiên nhiên là thế, bấy lâu nay du lịch Huế vẫn như đang chìm trong giấc mộng dài chưa 

sôi động để bắt nhịp với sự phát triển hiện đại của du lịch biển hay du lịch nghỉ dưỡng. 

 

2. Đi trước đón đầu - Huế có tìm được con đường đúng? 

Mức thu nhập ngày một tăng của người dân cùng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng đang tác động 

mạnh mẽ đến các tỉnh du lịch của Việt Nam. 

Đó là nền tảng cam kết chắc chắn nhất cho những cơ hội đầu tư vào thị trường mới này. 

Không thể bỏ Thừa Thiên - Huế ngoài “cuộc chơi” của bất động sản nghỉ dưỡng. Vì nơi đây chỉ 

mới bắt đầu cho chặng đường dài. 

Quan niệm du lịch nghỉ dưỡng của khách phương Tây cũng như giới trung lưu, thượng lưu nay 

đã khác. Họ không chỉ dừng lại ở việc nghỉ ở các resort yên tĩnh không ai làm phiền. Mà họ đã có 

những nhu cầu cao cấp hơn để kỳ nghỉ của họ được trải nghiệm, thưởng cho bản thân nhiều hơn. 

Có thể thấy nhu cầu về nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tại thành phố Huế còn yếu. Nhìn 

mặt tích cực thì đó chính là tiềm năng cho các nhà đầu tư cùng các chủ đầu tư san sẻ lợi nhuận 

từ bất động sản nghỉ dưỡng. 

 

Nhìn thấy được cơ hội đó, những nhà đầu tư đi trước đón đầu, các ông lớn trong lĩnh vực bất 

động sản đã gia nhập thị trường. 
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3. Lựa chọn chủ đầu tư và đơn vị vận hành tiềm lực 

Như đã nói trên, Huế là một thị trường mới với nhiều tiềm năng từ du lịch. 

Khách du lịch ngoại quốc đến khám phá miền đất Cố đô này đang ngày một gia tăng. 

Cơ hội cho các nhà đầu tư mới vào kênh bất động sản nghỉ dưỡng là không thể phủ định. 

Tuy nhiên chúng ta cần phải cân nhắc tên tuổi của các chủ đầu tư trong từng dự án.  

Cam kết lợi nhuận là tốt cho khách hàng đầu tư nhưng đừng vì những món hời mà chúng ta bỏ 

qua những cơ hội tốt hơn đến từ tiềm lực. 

 

Bên cạnh đó là đơn vị vận hành quốc tế. Đơn vị quản lý và vận hành luôn có tiêu chuẩn và cách 

thức hoạt động riêng của mình để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy.  

Hãy lựa chọn những đơn vị quản lý và vận hành top Thế giới để có thể an tâm cho họ quản lý căn 

biệt thự biển có giá trị to lớn của quý khách hàng. 

 


